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Zadeva: Zapisnik 

 
      
 
 

ZAPISNIK 
 
 
13. razširjene seje predsedstva, poveljstva in nadzornega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 16. 
decembra 2005 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Črnem vrhu. 
 
Prisotni: Predsedstvo:  Bradeško Franc, Maček Franc, Droftina Janez, Kožuh Jože, Tomšič Anica, 

Kušar Janez, Sečnik Anton, Bizjan Viktorija, Golc Matija, Kožuh Franc, Gerjolj Marko 
Poveljstvo:  Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Sečnik Srečo, Pečan Igor, Koritnik Boris, 
Droftina Andrej, Založnik Franc 
Nadzorni odbor:  Mlinar Andrej, Plestenjak Andrej 

Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Remškar Klemen, Sečnik Jože, Kuclar Andrej 
 
Sejo je vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje predsedstva 
2. Poročilo poveljnika 
3. Občni zbori gasilskih društev 
4. Proračun Gasilske zveze Dolomiti 
5. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje predsedstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 12. seje predsedstva je podal predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. Kušar 
Janez ima pripombo, da se vpišeta tudi namestnika praporščaka, ki sta iz sektorja Polhov Gradec Zibelnik 
Franc in iz sektorja Šentjošt Sečnik Jože. Pod točko Razno se doda, da sta iz sredstev Civilne zaščite 
stabilni postaji prejeli PGD Dvor in PGD , ročne postaje  
Zapisnik s to pripombo je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Poro čilo poveljnika  
 
Kratko poročilo za leto 2005 je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh 
� zaključen je bil nadaljevalni tečaj za gasilca, katerega so obiskovali pripravniki, ki so osnovni tečaj 

opravili na Dobrovi in v Polhovem Gradcu. 
� nabavljene so bile zaščitne obleke po planu, ki ga je potrdilo poveljstvo gasilske zveze 
� ob pregledu društev se ugotavlja, da se oprema in tehnika iz leta v leto bolje vzdržuje, prav tako komisija 

ugotavlja, da so tudi vaje vedno zahtevnejše 
� v mesecu oktobru je bila izvedena občinska vaja na osnovno šolo v Polhovem Gradcu, kjer je sodelovala 

tudi Gasilska brigada Ljubljana z avtolestvijo. 
  



� osrednjo enoto (PGD Dobrova) je obiskal inšpektor za varstvo pred naravnimi nesrečami  
� Koprivec Franc pojasni, da je PGD Polhov Gradec namesto zaščitnih oblek, katere so v lanskem letu 

sami nabavili, izbrali drugo opremo 
 
Točka 3. Občni zbori gasilskih društev  
 
Gasilska zveza Slovenije priporoča, da naj se občni zbori gasilskih društev izvedejo v mesecu januarju in 
februarju. 
Po nekaj usklajevanjih bodo občni zbori gasilskih društvih v naslednjih terminih: 
 
 - 21. 01. 2006 PGD Brezje ob 19.00 uri 
 PGD Podsmreka ob 19.00 uri 
 - 28. 01. 2006 PGD Butajnova-Planina ob 19.00 uri 
 PGD Polhov Gradec ob 19.00 uri 
 - 04. 02. 2006 PGD Dobrova ob 19.00 uri 
 PGD Dvor ob 19.00 uri 
 - 11. 02. 2006 PGD Črni vrh ob 19.00 uri 
 PGD Hruševo ob 19.00 uri 
 - 18. 02. 2006 PGD Šentjošt ob 19.00 uri 
 PGD Zalog ob 19.00 uri 
 
Vodstva gasilskih društev naj za občne zbore pripravijo poročila o delu v lanskem letu, predvsem operative 
ter plan za delo v letu 2006.  
Morebitne spremembe datumov občnih zborov naj društva pravočasno pošljejo na zvezo. Zapisniki občnih 
zborov društev morajo biti poslani na Gasilsko zvezo Dolomiti do 01. marca 2006. 
 
Točka 4. Prora čun Gasilske zveze Dolomiti  
 
Ker še ni znan proračun Občine Dobrova-Polhov Gradec, je predlog finančnega plana zveze pripravljen na 
ravni sredstev iz letošnjega leta. 
� Maček Franc sprašuje, ali mora opremo, ki smo jo prejeli od Civilne zaščite, popravljati društvo samo ali 

Civilna zaščita. Poveljnik pojasni, da naj opremo popravljamo sami in je bolje, da sredstva Civilna 
zaščita nameni za nabavo nove opreme. Poskušali bomo pridobiti tudi seznam opreme po društvih, ki 
so jo prejeli od Civilne zaščite 

V naslednjem letu je organizator občinskega tekmovanja naša zveza in to tekmovanje je pripravljeno izvesti 
PGD Dobrova 
Predsednik ugotavlja, da bo potrebno v prvem polletju 2006 pripraviti oz. popraviti obstoječi točkovnik, za kar 
prosi tudi društva, da naj do konca marca podajo pripombe na točkovnik. 
Predlog finančnega plana za leto 2006 je sestavni del zapisnika. 
 
Točka 5. Razno  
 
� predsednik poroča o seji sveta Regije Ljubljana 1. Predstavi nov Pravilnik o delovanju sveta Regije 

Ljubljana 1. Po tem pravilniku zdaj komisiji za mladino in članice delujeta v okviru poveljstva regije 
� v naslednjem letu čaka društva še vnos opreme v program Vulkan, ki je sedaj pogoj, da društvo ali zveza 

lahko sodeluje na razpisu za sofinanciranje nabave zaščitne in reševalne opreme. Na predlog nekaterih 
društev, da zveza organizira seminar za vnos opreme v Vulkan, je zveza našla člana našega društva, ki 
je že vneslo opremo v program in uspešno kandidiralo na letošnjem razpisu, to je Zorc Robert iz PGD 
Dvor. Ta je pripravil navodila za vnos opreme. Vsa društva morajo najprej napraviti inventurno stanje na 
dan 01. 01. 2006 ter vso opremo popisati na pripravljene obrazce. V mesecu marcu pa bo organiziral 
tudi seminar in pokazal, kako se ta oprema vnaša v program. 

� poveljnik PGD Polhov Gradec sprašuje zakaj so se na občinskem tekmovanju ekipe lahko prijavile z 
zdravstveno izkaznico 

� Koprivec Franc ima pripombo na organizacijo regijskega tekmovanja, kjer so se pri pionirjih uporabljale 
brentače, ki so namenjene mladincem. Opozarja na oddajo pritožbe na občinskem tekmovanju v 
Podpeči, kjer naj bi njihovo pritožbo "zmečkali", čeprav ne ve povedati kdo naj bi to storil. Zadevo bomo 
preverili. 

� v začetku decembra je bil organiziran posvet za predsednike poveljnike društev na Igu. Udeležba na tem 
posvetu je bila polovična 

� kot vemo iz sredstev javnega obveščanja, je konec januarja 2006 predviden referendum za delitev 
sedanje občine. 

� Golc Matiji je bilo podeljeno spominsko darilo za njegovo 60-letnico. 
� predsednik pojasni glede nediscipline mladincev PGD Podsmreka na ekskurziji v organizaciji komisije za 

mladino. Predsednik predlaga, da v bodoče društva pošljejo sezname udeležencev s podpisom vodstva 



društva. Predstavnik društva prosi, da predsednik komisije pošlje predlog ukrepov o dogodku, ki se je 
pripetil na tej ekskurziji 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  


